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סילר PU-102
תאור המוצר

סילר  PU-102הינו סילר פוליאורתני אליפטי דו-רכיבי בעל צמיגות נמוכה ,המשמש
כסילר איכותי רב תכליתי.

מטרת

החומר משמש כסילר איכותי רב תכליתי להגנה על משטחי בטון ,אבן ,מדה ,בטון

השימוש

דקורטיבי ,אבנים משתלבות ,בטון צרוב ומדה דקורטיבית .הסילר הופך לחלק בלתי
נפרד של מרקם פני השטח ומקנה הגנה כנגד ספיגה והכתמה.
לשימוש פנימי וחיצוני ,במחסנים ,מפעלי תעשיה ,מוסכים ,האנגרים ,חניונים,
ריצוף משתלב לציפוי וייצוב החול במישקים.
הסילר שומר ומשמר את פני השטח בגמר חצי מט – מט משי.

יתרונות











קל ליישום בהתזה ,גלילה או הברשה.
משפר את העמידות בשחיקה וכימיקלים ומונע הכתמה.
ייבוש מהיר
מוכן לשימוש אינו דורש דילול.
עמיד ב. UV -
בעל כושר ספיגה והדבקות מעולים למירב התשתיות.
מונע היווצרות אבק
קל לניקוי ואחזקה

מפרט טכני
צבע
זמן עבודה לאחר ערבוב ב25°C -

שקוף
 2-3שעות

זמן ייבוש למגע

 30-60דקות

ייבוש בין שכבות

 2-36שעות

ייבוש סופי

 7ימים
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אופן השימוש:
הכנת פני השטח

הכנת החומר
ליישום

אופן היישום
אריזה
חיי מדף
הערות

הוראות בטיחות

• על התשתית להיות יבשה ,נקייה מלכלוך ,אבק ,שומנים ומזהמים
אחרים ,יציבה וללא חלקים רופפים.
• יציקת בטון חדשה ניתנת לציפוי רק  4שבועות לאחר היציקה ועם
תכולת רטיבות של לא יותר מ.4%-
• הכנס את תכולת רכיב "  " Bלרכיב "  " Aתוך בחישה ) 300-400סל"ד(
באמצעות מקדחה למשך כ 3 -דקות ,עד לקבלת תערובת הומוגנית.
• המתן כ 10 -דקות.
• החומר מוכן לשימוש.
יש ליישם את החומר בעזרת מברשת ,רולר או בהתזה איירלס בכמות
של כ –  80-300ג"ר/מ"ר.
מרכיב  16 – Aק"ג
מרכיב  2 – Bק"ג.
 12חודש באריזתו המקורית.
• יש לבחוש היטב את הצבע לפני ובמהלך הצביעה.
• המוצר מיעד לשימוש ע"י בעלי מקצוע וניסיון.
• שימוש לא לפי הוראות היצרן הוא על אחריות המשתמש בלבד.
• הכנת שטח הצביעה ע"י הרחקה יסודית של מזהמים וחלודה יחד עם
שימוש בצבע המתאים הם הערובה לאורך החיים של הציפוי.
• כושר הכיסוי המעשי יכול להשתנות כתלות במספר גורמים:
• דרגת הניקוי של פני –השטח ,אופן היישום ,תנאי מזג-האוויר )רוח,
לחות ,טמפרטורת הסביבה( ומומחיות המבצע.
• טמפרטורת המשטח הנצבע חייבת להיות לפחות  3ºcמעל נקודת
הטל בזמן הצביעה.
• ביישום על אבנים משתלבות יש להשתמש ב. Roller -
• לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות
המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות )  ( MSDSאותו ניתן
לקבל בחברת פזקר בע"מ .
• לא למאכל.
• הרחק ממקורות חום ) .( S15
• הרחק ממקור הצתה  -העישון אסור ) .( S16
• השתמש בביגוד מגן ,כפפות מגן ומשקפי מגן  /מגן פנים מתאימים
) .( S36/37/39
• מנע שחרור לסביבה :התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות
) .( S61

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות .יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את
המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו .כמו כן ,הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר
לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש .במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר .על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר ,היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

